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Una panissola punxant i
molt rasposa, per tots els
venedors del mercat del

dimecres que no els hi dona la gana
d'utilitzar ni els contenidors de brossa
ni les paperes.

Quan acaba la jornada de venda,
tant al mercat com a I'avinguda
Catalunya, els' carrers queden
asquerosament de pena.

Entre papers, plastics i restes de
materia organica no ne cap més de
merda.

~
~~
~ Una gran carxofa der Benicarló, molt ben torra

deta, aquesta setmana
que ens sentim magnanims, par a
tots aquells esportistes de la nos
tra ciutat que amb el seu esfors: i
dedicació per I'esport, porten el nos
tre esport per tots els Ilocs arreu del
País.
Esperem que la Gran Festa de
l'Esport, dedicada a ells, revetlla de
Sant Joan, siga un motiu més par la

convivencia i germanor.

Editorial
Conducció i altres histories

Q
ue Benicarló és una ciutat on es pot "gaudir" de la
circulació rodada, no hi ha el més mínim dubte. Tot
esta en el que un enten, per gaudir, d'aquesta circu

lació. Sens dubte, un pot passar bons moments (si és un
simple vianant) contemplant els embussos diaris que es
produeixen a qualsevol hora i a quaselvol lIoc de qualsevol
via de la nostra ciutat. Evidentment, si un és un sofrit con
ductor la cosa canvia, i si a més circula en hora punta per
alguna de les rotontes que ens han ficat, la desesperació
pot arribar al cel.

Una altra qüestió molt important i que sofreixen principal
ment els vianants, sobretot a les vies peatonals (aixó de
peatonal deu ser un eufemisme), és la circulació de les
motocicletes fent la cabra (per no dir alguna cosa més
forta) alla per on passen. No respecten ni un senyal, assus
ten el personal que passeja tranquilament pels carrers, fa
d'aquestos, el seu camp de curses professional, i per aca
bar d'arrodonir-Io quasi ningú porta case. Sí, sí, eixe arte
facte que la lIeí obliga (a tots els moteros) a ficar-se'l al cap
per a protegir la poca sesera que demostren tindre. Tot aixó
amb la máxima autocomplaenya de les nostres autoritats.

Sempre hem volgut pensar, encara que només siga una
il'lusió, "que bonic seria una bona coordinació entre els
diversos departarnents implicats en la circulació roda
da, Urbanisme, Governació i la Policia".

A veure si a aquest últim, algun dia se li fa una mica de
cas en les seues apreciacions, probablement a conductors
i vianants ens aniria millor. Ara per ara, la política del PP ha
estat prometre i passar d'ells, tot al mateix temps.
Comprenem la desgana amb la que els toca treballar. Des
d'ací el nostre suport.
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Benicarló té 3.491 motos de les que 2.600 són ciclomotors

Els conductors de ciclomotors
no utilitzen el case

La educació vial és fonamental per a conscienciar els joves benicarlandos Gica S.

~ REDACC/Ó

L
a ciutat de Benicarló és una de
les ciutats amb més nombre de
vehicles de les comarques del

nord de Castelló i sud de Tarragona,
amb més de 20.000 habitants empa
dronats, la xifra de vehicles I'any
1.999 era de 14.355, deis quals 3.491
són motocicletes, i d'aquestes, 2.600
són ciclomotors.

Com indica el resum anual d'inter
vencions de la Policia Local de
Benicarló, el nombre de multes es va
xifrar, el passat exercici, en 2.086
denúncies, cosa que suposa un 36%
menys que en I'anterior exercici.

Agustín Parra (Cap de la
Policia Local): "no 5015

es tracta de que la policia
haja de sancionar dura
ment, existeix un greu
problema de conscien
ciació i educació de
seguretat vial, que no
funciona com deuria en
els col-Iegis i instituts"

Pero deis trenta casos possibles de
denúncies que té detectats la policia,
el quart més sancionat és el circular
sense casc, una practica empleada
majoritariament pels adolescents de
la localitat. El nombre de motocicletes
i ciclomotors és molt elevat, i els més
joves solen circular pels carrers de
Benicarló sense casc i en múltiples
ocasions transportant un altre passat
ger, que tampoc no posseeix I'esmen
tada protecció.

Col·lectius de pares i d'associa
cions de ve',ns han fet una crida a les
autoritats competents, i denuncien
una certa permisivitat cap aquestes
practiques, lamentant que poguera

ocórrer una desgracia. Per a analitzar
la situació, el Cap de la Policia Local,
Agustín Parra, argumentava les pos
sibies variants d'aquest cas, "no sois
es tracta de que la policia haja de
sancionar durament, existeix un
greu problema de conscienciació i
educació de seguretat vial, que no
funciona com deuria en els
col·legis i instituts", assenyalava.

"No es pot resoldre tot posant
multes, la gent adopta una postura
molt passiva en aquest assumpte, i
necessitem la col·laboració d'altres
instancies, principalment quan rea
litzem les campanyes de control de
la situació actual deIs ciclomo
tors",indicava el Cap de la Policia.

Parra es referia als controls perio
dics que es realitzen per a comprovar
si es posseeixen les assegurances
obligatories, la documentació en
regla, el casc homologat, etc., "sem
pre és sol ser un poc permissiu
amb el conductor la primera vega
da, i els donem la possibilitat de
corregir les irregularitats que pre
senta el ciclomotor, peró també
han de ser els educadors i els pro
pis pares els qui aconsellen els

...

onfirma la regla, moto i casc

seus fills de la necessitat de com
piir les normes, principalment la de
I'ús del cas".

La Policia Local inicia aquestes
campanyes el comen<;ament de cur
sos, setembre i octubre, i a més a més
en la epoca d'estiu es realitzen els
habituals controls de soroll, "les
motos a I'estiu provoquen les quei
xes de molts ve'jns, nosaltres
també intentem impedir que el
soroll moleste a la ciutadanía", afe
gia Parra.

La resta de multes més sanciona
des són, per ordre de preferencia: no
obeir les senyals de prohibició, esta
cionar en doble fila, aturar-se en 1I0cs
reservats per a vehicles especials i no
respectar les senyals horitzontals.

Els vehicles que es van retirar han
estat 399, havent-se fet 38 atestats
per accidents. Benicarló és una ciutat
amb un ampli marge horari de conflic
tivitat, ja que des de les 14 a les 22
hores deis ,dissabtes i els divendres
es produeixen la gran majoria d'inter
vencions policials.

Esperem que tots es conciencien
per a millorar la situació.
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Amb poe més 20.000 habitants, supera els 14.300 vehieles

Benicarló pren mesures per
descongestionar el transit

A les hores punta es colapsa el transit a Benicarló / .Mafeu

TRIBENS

graciadament el problema
de massificació del transit
existeix". Des de la seua
regidoria s'estan implantant
noves mesures per a inten
tar aquest tipus de situa
cions, "estem modificant

•L

els sentits circulatoris,
creant direccions úniques
en les que es puga aparcar
en ambdós costats".

A més a més, Redorat,
destacava I'estudi deis
carrers que s'estan obrint,
"estem realitzant conjunta
ment amb la Policia Local
una analisi deis nous
carrers en expansió i
construcció, per a veure la
seua repercussió. La finali
tat és que descongestio
nen i expandeixen els
punts negres que té
Benicarló" .

La futura obertura de la
nova avinguda Corts
Valencianes, i els futurs
carrers perpendiculars a
Jacinto Benavente, com La
Sequieta, seran claus per a
diversificar el co¡'¡apse del
transit. Fins i tot "la implan
tació de diverses rotondes
han estat mesures efecti
ves, ja que des de la seua
implantació s'han redu"it
enormement els
accidents", afegia Redorat.

•s

al ciutada, que a més a
més ajuda a pal-liar el pro
blema de congestió de
transit".

Per la seua banda, el regi
dor de Governació, José
Antonio Redorat, analitzava
¡'actual situació, encara que
afirma que "Benicarló esta
dins de la mitjana de vehi
cles per habitant de tot
I'estat espanyol, pero des-

cotxe el menys possible,
evidentment quan siga
imprescindible. L'equip de
govern esta apostant per
les zones peatonals, pia
ces i passejos, crec que és
una interessant oferta per

zones peatonals per a circu
lar per la ciutat, "Benicarló
creix en habitants, i per
aixo els seus . béns, com
poden ser els vehicles,
també augmenten, el pro
blema és que el terme
municipal sempre tindra
les mateixes dimensions".

L'alcalde aconsellava
possibles alternatives, "sem
pre he recomanat agafar el

I

~ REDACC/Ó

Benicarló compta amb
un nombre de vehicles
molt elevat, amb més

de 20.000 habitants empa
dronats, la xifra de vehicles
I'any 1.999 estava en
14.355. Una xifra alarmant,
que junt amb la gran quanti
tat d'obres que es realitzen,
paralitzan el transit, fa que
els carrers es converteixen a
diverses hores en intransita
bles.

Els turismes són els més
abundants, Benicarló va tan
car I'exercici passat amb un
cens de 8.672 turismes. Una
altra xifra esgarrifosa és la
de camions i camionetes,
amb 1.739, i com és 16gic,
les motocicletes també for
men un poderós col·lectiu,
amb 3.491, sent 2.600 ciclo
motors. Els vehicles minori
taris són els tractors, amb
248, els remolcs, amb 202, i
els autobusos, on només hi
ha tres. Aquestes dades els
confirmava I'alcalde de la
localitat, Jaime Mundo, qui
recomanava prudencia i la
utilització deis passejos i

hormigón
Benicarló

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95
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Benicarló va coronar a Marina Roca Gauchía
com a Reina de les Festes Patronals de 2.000

Marina Roca va ser proclamada Reina de Festes de 2.000 Gica S.

tant, mai no havia sentit
una cosa semblant, i
espero representar a
Benicarló de la millor
forma possible, en tots
aquells esdeveniments
en que haja d'estar pre
sent".

En un altre ordre de
coses, I'acte va servir per a
fer entrega del premi del
XVI Concurs de Fotografia
Carte" de Festes 'Ciutat de
Benicarló', que va corres
pondre a la imatge 'Bous al
Port', de Juan Beltrán
Sanz, que va rebre un
premi de 40.000 pessetes.
L'accessit a aquest con
curs se'l va emportar
Francisco Rillo L1ácher,
amb I'obra 'Nans', dotada
amb 5.000 pessetes.
També es van exposar la
resta de fotografíes pre
sentades, així com els car
tells deis actes més impor
tants de les próximes fes
tes patronals.

Martínez, María José
Aycart Batiste, Inmaculada
Climent L1uch, Juli Andrés
Febrer, Elena Agustench
Morera, Clara Ruiz Arnau,
Rosa Ana Bellmunt
Castelló, i Sara Bayarri
Fresquet.

Marina Roca, exultant
d'alegria en tot moment, va
afirmar estar "emocionada
per poder ostentar
aquest carrec tan impor-

el regidor de Festes, Falles
i Joventut, José Joaquín
Bautista.

A I'esmentat acte també
van ser presentades la
Dama Popular, Maite
Roselló Roca, i la Dulcinea,
Anabel Lázaro Gimeno. A
més a més, es van presen
tar a les Dames que con
formen la Cort d'Honor de
2.000 són: Leticia Forés
Cornelles, Jennifer Verge

16 ISMAEL MATEU

La representant de la
Societat
Gastronómica Sancho

Panza, Marina Roca
Gauchía, va ser coronada •
Reina de les Festes
Patronals de Benicarló de
2.000, les quals es celebra
ran del 19 al 27 d'agost en
honor a Sant Bartomeu, ~

patró de la ciutat.
La jove benicarlanda va

rebre la proclamació de
mans d'Ángela Rico
Mundo, Reina de Festes
de 1.999, en un emotiu
acte celebrat a l'Auditori
Municipal de Benicarló, on
més de 300 persones van
abarrotar el recinte. La
velada va ser presentada
per Laura Piñana, i no van
faltar el presídent de la
Comissió de Festes, Emilio
Verge, I'alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, i

Promoció de I'ús del Valencia a les empreses
Jl'o REDACC/Ó

L
'Agencia Valenciana per al
Foment d?íniciatives Comercials
(AFIC) informa que abans del 14

de juliol de 2.000 es poden sol·licitar
les ajudes que la Conselleria de
Cultura i el Consell de Cambres de
Comer9 de la Comunitat Valenciana
ofereixen per a la promoció de I'ús del

valencia a empreses, comer90s, i
Indústries de la Comunitat
Valenciana, en els aspectes de retola
ció, exclusivament en Valencia, de
dependencies i vehicles de I'empresa;
bosses, paper d'embalar, caixes, eti
quetes ... en Valencia; documentació
técnica de I'empresa (guíes, catalegs,
informática...) exclusivament en
Valencia.

Les empreses interesades en rebre
més informació poden dirigir-se a
AFIC, Ajuntament de Benicarló 3r pis,
o trucant al telefon 964 47 00 50, o
amb el correu electronic:
bncafic@infoville.net. També poden
informar-se del tipus d'ajudes a I'ús
del valencia a I'Ofícina de
Normalització Lingüística de
l'Ajuntament de Benicarló.

FOTO - ESTUDIO

-------,,,

carrer Doctor Ferran, n. 10
Teléfon 964-47-52-53

Especialitzats en
reportatges de bodes

'- "
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Audició de Fi de Curs de l'Escola de Música

./6 A. MUS/CAL C/UTAT DE BEN/CARLÓ

E
l passat diumenge, dia 18 de
juny, va tindre 1I0c, al local
social de I'Associació Musical

'Ciutat de Benicarló', l'Audició de Fi
de Curs de ¡'Escola de Música.

L'acte va ser conduit pels alumnes
de L1enguatge Musical I'escola, que
van demostrar la qualitat que han
adquirit durant aquest any d'aprenen
tatge.

Els cursos que van actuar van ser,
primerament, el d'iniciació, que va
deixar el seu 1I0c als de primer A, i pri
mer B, que després d'actuar per
separat van fer-ho conjuntament.
Peces populars i d'Anderson van ser
les interpretades.

Per a concloure va participar el
segon curs, amb un canon indi, i un
tema popular indi de I'America del
nort. Tercer curs va concloure amb un
tema de Mozart amb flautes.

lo racó del coc
per Lo Manifassé

Arras caldós

U
n deis eixos predominants de la

.nostra cuina és I'arres, i voldria
dedicar-li de tant en tant, en

aquest espai, el seu merescut nome
nament. La diversitat amb que podem
elaborar la gramínea ens abocaria a
un lIarg i erudit tractat el qual , un ser
vidor, no és veu amb cor d'explicar.
Una de les maneres més agraIdes i
dificil de preparar-lo és amb generosi
tat de brou (siga de carn o peix) Avui
farem front a una recepta, com n'hi ha
d'altres, d'arres caldós de peix.

Convindria tenir cassola de fang
per a aquest plat i posar-la al foc amb
I'oli fins que sigui calent. Hi posarem
en aquest punt uns escamarlans i lIa
gostins de Benicarló (ambsteniu-vos
de falses denominacions ve'¡'nes) que
treurem amb rapidesa una vegada
siguen ofegats. Amb el mateix oli fre-

giren calamars o sípia en trocets que
també reservarem a parto

Aquest arrós qued~ra

solt i al punt amb
abundancia de caldo que
ens fara I'apat més apro
piat per a aquestes dates
d'intensa xafogor

Courem en el mateix oli, i amb
molta paciencia la ceba finament
tallada, i quan siga rossa posarem el
tomaquet. Farem el sofregit amb la
saviesa de les avies, afegint-hi si cal
algun cassonet de caldo per anar arri
bant al punt eptim de cocció sense
que se'ns cremi. Fet el sofregit torna
ran a la cassola escamarlans, lIagos-

tins i sípia per afegir-hi tot seguit el
caldo de peix amb el rap talladet.
podem tirar-hi , si ha considerem con
venient, uns musclos o unes clo"lsses
(mai les dues coses). Quan arrenque
el bull posarem "arres, salarem i afe
girem una picada, no excesiva, amb
safra (natural) una dent petita d'all i
julivert. Comenyarem a coure amb foc
valent per anar baixant la flama al
final de la cocció. remourem de tant
en tant per que no s'enganxe I'ares al
cul de la cassola.

Aquest arres quedara solt i al punt
amb abundancia de caldo que ens
fara I'apat més apropiat per a aques
tes dates d'intensa xafogor. Un vi sec
de la terra complementara aquest
deliciós arres que ens vindra de guts
qualsevol dia d'aquests. Bon profit.

RADIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núnez, 91

Tel". 47 35 44
BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicar16, 27

Telf.47 1983
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Festa de l'Esport i
revetlla de Sant Joan

Aquest és el cartel! de la Festa de l'Esport de Benicarló

Gran
-esta
de/

ep r e
Benica ló··

meravellosa nit. A mitja nit,
es procedira a la crema de
la Foguera de Sant Joan, la
qual sera despedida amb
un intens castell de focst
d'artifici, preparat per
Pirotecnia Tomas.
Seguidament la festa i la
germanor perduraran fins a
altes hores de la matinada.

El dissabte, dia 24 de
juny, sera el moment de
coneixer al Millor Esportista
de I'any 1.999, en la Gala
Homenatge als Esportistes
benicarlandos, que es cele
brara a les 20h al Parador
Nacional de Turisme Costa
d'Azahar. A més a més,
durant aquest mes de juny,
s'han desenvolupat gran
quantitat d'activitats espor
tives organitzades per les
diferents entitats comme
morant aquesta festa.

Jl'JJ ISMAEL MATEU

A
questa nit del 23 de
juny s'inicia la Gran
Festa de l'Esport a

Benicarló. Per obrir boca tot
comer;ara amb la revetlla
de Sant Joan, on des de les
21 h es preparara la torra
popular, sardines, botifa
rres, lIonganises, i altres ali
ments podreu degustar de
forma gratuita gracies a
I'esforr; de 25 firmes
cololaboradores, que ho
han enllestit tot juntament
amb I'OAE, la Diputació de
Castelló i I'Ajuntament de
Benicarló, organitzadors
deis actes.

A les 23h aproximada
ment s'iniciara la revetlla de
Sant Joan, amb la clásica
orquestra que animara la

Tot a punt per a la V Trobada Solar de
Benicarló, organitzada per Alambor

Jl'JJ A. C. ALAMBOR

PROGRAMACIÓ DE LA
V TRaBADA SOLAR A

BENICARLÓ
DIVENDRES 23
Obertura del recinte firal i

inici del muntatge d'infras
tructures.

Recepció de participants
i cololaboradors.

DISSABTE 24
09:00. Obertura al públic

del recinte firal del CP
Marqués de Benicarló.

Mostra d'Energies
Renovables i Tecnologies
apropiades.

Se CONCURS DE CUI
NES SOLAR I ALTRES
INGENIS.

09: 15. Recepció, inscrip
cions i donació de la docu
mentació de la Jornada:

"Calentar I'aigua amb el
Sol".

09:30. Inici deis tallers 10
hores Taller artístic:
Construcció d'una cuina
solar de caixes amb 300
tetrabriks.

10:30. Inauguració oficial
de la V TRaBADA SOLAR

A BENICARLÓ
Presentació de la

Jornada.
Presentació del SUN

DAY.
14:30. Continuació deis

Tallers i la Jornada.
A les 19:30 hores

Espectacle Infantil: RECI-

CLETA a carrec del grup de
Terrassa PALLASSOS
PERILL@SSOS.

A les 22 hores: FESTA
SOLAR.

Actuació d'un grup de
malabaristes de Barcelona.

Actuació musical
d'HARISDIGORRI, binomi
de txalapartis de Navarra.

DIUMENGE 25
09,00. Obertura al públic,

del recinte de la Mostra i
Exposicions.

10:00. Inici Tallers.
10:30. Inici de la

Presentació
d'l NNOVACIONS.

13:00. L1iurament de pre-
mis als concursants
Cuiners i Ingenis Solars.

13:30. Clausura oficial de
la V Trobada SOLAR A
BENICARLÓ.
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INFANTILS
Des d'Alcanar
van arribar 'Sol
de Riu' per aixe
car la copa. 'Els
flagonetes' van
jugar la final.
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ALEVINS
El millor equip

de la categoria
deis nascuts i

nascudes el
1988 i 89 va ser

'Els trons'.
Segons van ser '
'No fear never'.

GIGANTES DEL BASKET
El dimarts 27 apareixeran dues pagines del IV Torneig
3x3 al Carrero Per només 350 pessetes al teu quiosco

f4¡ c.a. BENICARLÓ

L
a quarta edició del
Torneig 3x3 al Car
rer va superar les

predicciones més opti
mistes. Juan Carlos Na
varro (Barya), Alfonso
Alzamora (Barya), An
drés Jiménez (exjugador
de I'ACB) , Manel Bosch
(Cantabria Lobos), Fer
nando Vicente (tennista
benícarlando i el millor
ambaixador de I'esport
local), Paco Torres (di
rector de la Gigantes del
Basket), Jordi Sabat (di
rector comercial de la
Revista Oficial de la
NBA), Alberto Rivet (ca
tegories ínferiors del CB
Saragossa) i Manolo
Muñoz (esports de la
Conselleria) van ser els
convidats de luxe.

El ressó del torneig ha
estat més gran a fora de
Benicarló que ací. Álex
Gozalbo ens comenta
que "evidentment I'any
que ve canviarem la
tactica. Separarem una
part deis 5.000 regals i
els repartirem entre els
periodistes de la zona.
Fora bromes, la cober
tura d'alguns corres
ponsals ha estat de
mencial. En quatre dies
vam enviar tres faxos,
la pagina web es va •
acutualitzar diariament
i tenien un teléfon d'in- 
formació 24 hores. En
canvi, Mundo Deportivo
ho va publicar dos dies,
a la Gigantes del Bas
ket tindrem dues pagi
nes (dimarts 27 de
juny) i Canal 9 va estar
present".

El club es planteja a
hores d'ara la possibilitat
de deixar de fer el torneig
per la manca de suport.

o especial

IV Torneig 3x3 al CarrE
http://lapagina.de/cbbenicario

K3 ¿~.. '~, BENJAMINS
'Els alevins' es
van imposar a
'Els angels', arri
bats des de Pe
níscola.
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~IC
prres,
Jzalbo a
va sor
~ molts
I caracter.

especial 0

LT ESPECIAL
stes es van poder fotografiar
famosos. Diumenge van jugar
A un equip; Juan Carlos
I Alfonso Alzamora ¡Fernando
A I'altre; Manel Bosch, Paco
Manolo L1orach. A les imatges
baix, dos partits del torneig.

DIMISSIÓI, DIMISSIÓI
José María García (el cor de 3x3) i
Salvador Martínez (president)

;~ DE NOU, JIMIX
Andrés Jiménez va oferir un clínic dissabte.
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Tornem amb la pla~a Constitució

Davant tantes obres, finalitzades
o no, davant tants projectes
urbanistics i davant tanta

sapiencia i veritats de calaix, el meu
sentit comú m'ha arrimat a la
Biblioteca Municipal i com a lIec en la
materia he comenyat a lIegir un llibre
titulat "La Ciudad como proyecto.

Com exercici d'estima a Benicarló
he anat projectant els comentaris que
me brinda la lectura a la nostra ciutat
i en la meua ignorancia he anat tro
bant coses pintoresques:

- En 1959 i davant la necessitat de
replantejar la renconstrucció de
Berlin, el Consell de Ministres de la
República Democratica va aprovar el
document anomenat 16 principis per
el planejament urM que, com a nous
manamets, tractaven d'orientar I'acció
urbanística.

- El sisé manament ( la adjudicació
del número no es meua ) proclamava,
"que la principal vocació de les places
centrals de la ciutat seria la realitza-

ció de manifestacions, desfilades i
celebracions de festes coHecti
ves"(sic)

En ser a aquest punt, que el
comentarista atribueix a Stalin, la
imáginació em va transportar a la ina
cabada playa de la Constitució. Ara
me quedava clara la seua configura
ció: espai obert apropiat per als
events televisats, sense problemes
de arbres i amb carrers d'acces
importants per a la adequada evacua
ció del personal (en I'altre sentit de la
evacuació, la playa pareix que no
será útil).

Indubtablement la playa no esta
destinada per el gaudi del xiquets i
grans, per aixo estan... ací, em vaig
quedar tractant de buscar playes o
parcs a on la ciutat visca quotidiana
ment, amb la naturalitat de sentir-se
prop i de la trovada facil i no progra
mada d'amics i veins. No les vaig tro
bar, o les que apareixien en la meua

imaginació: pista del Marinton, Playa
del Convent de Sant Francesc... no
arrivaven a fer-me el pes.

No sé si et passa el mateix, pero
estaras amb mi, que la Ciutat de
Benicarló necessita mes equipament,
parcs, places on viure, amb majuscu
les, els seus veins tot l'any. No pot ser
un simple corredor de transit, no ha
de ser tractada com una població de
rodalies per a enaltir altres nuclis. Són
precisos nuclis amb vida propia i de
qualitat que ens atraguen per ells
mateixos, cal major sensibilitat per als
que viuen i creixen en ella.

Després de descobrir la finalitat de
la Playa de la Constitució, que com
pleix tots els requisits del sisé mana
ment urbanístic de la Republica
Democratica Alemana ja extinta,
acabo i continuo somniant en una ciu
tat per a viure.

José María Abásolo Astrain
DNI7744614

Fitxa de subs.cripció
NOM
DOMICILI

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per I'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prOlTO
gable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldn't afegil" 2.000 PTA anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació banca.ria

Remeteu aquesta butIleta i la domiciliació bancaria per 4.680 PTA (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

-Sionatura:n n n_ n n n n _n n n n, -d-- __ n _n n -de-20.D.O _

Domiciliació bancaria
BANC/CAIXA

CPPOBLACJÓADJillC;;A-----------------_-'=--.:::.=::.='----
NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació Cllltllralla Feram de Benicarló per I'im

port de subscripció a La Veu de Benicarló.

Signatura: d de 2000

n
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En la lIuna de Valencia

societat ®

2 - Les coses ciares

f6 LA COLLA DELS TAFANERS

1 - La magnitud de la tragedia

3 - Atenció, pregunta!

La revista sabatica de la setmana passada ha
mostrat les coses com són: en una fotografia de I'e
quip de futbol de la falla de Barraca, alguns juga
dors lIu'fen (?) la samarreta del Real Madrid. Com
n'hem de dir: la Barraca del Real Madrid?

5 - La plaf;(a de la Construcció

En deu segons diga'ns que tenen en comú ( o no)
els regidors del nostre Ajuntament, els participants
a la Trobada Solar d'aquest cap de setmana i els
Pallassos Perill@ssos.

4 - Estranya concentració

Busquem la millor definició del complex concepte
Olimpíada de la Consolación. Podeu fer arribar les
vostres propostes a aquesta Redacció pels canals
habituals.

La pedra respon molt millor que el granit a les
necessitats de la nova pla9a. Preguntem-nos: ¿en
quins termes canviaria aquesta afirmació si un des
tacat membre del PP de Santa Magdalena no es
dediqués a vendre pedra en comptes de granit?

Com que les parets no són sordes, hem sabut
que després de comprovar a veure qui té el mobil
més diminut, els jugadors del Benicarló, al vestuari, -r;

" en comptes d'ensenyar-se les estrebades aconse
guides en defensa deis colors locals es manifesten
les lesions que han patit fent posturetes en jocs més
amorosos. Així ens va de diumenge a diumenge.

modern.
iAupa! tots a una, la unió

fa la for<;:a, ja ho crec.
Tots plegats van deixar el

ball per a tirar una maneta,
¡Que vivan los del

Inserso!

"es traba amb mosatros el
director de la UNED de Vila·
real, Henri Bouché, amb qui
presentarem aquest curs
d'estiu".

Francisco Flos, regidor de
Cultura de I'ajuntament de
Benicarló, durant la roda de
premsa de l'Aula per la Pau.

i?'o MANUELA CHAMaRRa

f6 REDACC/Ó

S ota la lIum de la Iluna
i pel mig de les
pedres de la platja es

va quedar enfonsat aquest
vehicle.

Van eixir una serie de
senyors disposats a treure a
aquest 'campeador'

U
na setmana més recollim
la millor frase que els
benicarlandos hem pogut

escoltar pel nostre entorn, en
aquesta ocasió a nivell de País
Valencia:

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT

(Dl)
Auól

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Tel.: 964 40 07 68 Vinaros

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av. Magallanes, 1

Te 1. : 964 47 17 08 Benicarló
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de diumenge a diumenge
per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Dies de Festa
B

aixava jo diumenge de matí pel
Camí de la Basseta amb el
meu fajín rociero, els meus

tirants de las marismas i la meua ale
gria compulsiva quan va passar per
'davant de la meua florejada carreta
un senyor amb auriculars. Anava ell
molt concentrat, i no semblava que
estiguera escoltant música perque no
feia cap gest de seguir un ritme.
Aquest bon home xuclava, mossega
va avidament un caliquenyo i al
mateix temps feia moviments de
negació amb el seu cap, amb una
terrible cara de patiment; les onze i
mitja serien. Em vaig quedar un mica
sorprés, peró vaig continuar el meu
camí. Sobre la meua omada carreta,
la festa continuava. La sogra es va
entossudir a parar sota el pont de
I'autopista per tal de bailar unes sevi
lIanes que havia aprés en un curs
intensiu que li va tocar per comprar
dotze garrafes de salfumant. Alla vaig
aturar la cavalleria perque la meua
mare política trenqués, per tercera
vegada, els talons de les sahates
amb lIunes que li va regalar la meua
dona amb els meus diners. Després
que aquesta santa senyora destros
sés els quatre temps de tan nostrada
dansa, vaig proposar de tombar a
I'esquerra per tal de fer una visita a
Sant Gregori. La mare de la meua

dona i, alhora cap de carreta, es va
entusiasmar amb la idea: "sí, sí, li
bailaré una altra sevillana al sant".
Al v91tant de les dotze vam arribar al
poble. Mentre un grup de japonesos
s'obstinaven a fer-me una foto amb el
tamboril rociero i el vestit de volants
de la meua dona, vaig veure passar
per davant la pla~a del Morrongo un
xicot que, amb cara de pocs amics,
escoltava uns auriculars amb suma
concentració. L'acompanyava una
noia a qui no feia ni caso Anava tan
absort escoltant aquells fils que li
eixien de les orelles, que va xafar les
defecacions que el meu rossí, amb
tota discreció, va dipositar enmig del
carrer en pie pas de vianants.
Finalment els orientals van aconse
guir la seua foto entre els plors esga
rrifosos del meu xiquet vestit amb uni
forme cordovés. El deis auriculars va
fer una ganyota, es va aturar enmig
de la vorera i va comen9ar a botar
histericament davant la mirada com
passiva de la seua acompanyant."¡A
tercera, a tercera!", cridava com un
energumen "iJa estem a tercera!".
Tots ens vam girar a mirar-lo. Els del
sol naixent van apuntar les seues
cameres cap a I'esdeveniment i es va
sentir un metrallament de fotos
espectacular. El xicot, amb el fem de
la meua cavallería ben collat a la

sabata, botava i botava. La meua
sogra ja feia estona que dormia, i jo
vaig enfilar cap a casa rumiant les
expressions d'aquell histérico
A I'endema, mentre feia zaping
radiofónic, vaig captar una frase al vol
entre una emissora que havia posat la
can9ó de la banana i una altra que
lIan9ava a les ones la famosa "Picaíta
de viruela" en una interpretació
magistral d'Estrellita Castro. La frase
en qüestió em va fer pensar molt i
encara em fa meditar. Algú, des de la
meua radio Lavis va dir : "Siñó
Jasinto, fa tres anys vosté era un
alcalde de primera regional, i ara ho
és de tercera divisió". Encara estic
reflexionant sobre la profunditat de la
cita i vaig comprendre que tots
aquells deis auriculars estaven escol
tant en directe I'ascens del Vinarós.
Me n'alegro per Alberto Ferrer, per
dues coses. Una perque ha triomfat
en un 1I0c difícil per a qualsevol beni
cariando. Idos perque haura guanyat
unes bones perres.
Les coses vénen com vénen. L'any

que ve nosaltres guanyarem tots els
diumenges contra el Nules o el Vila
real "B" i uns altres patiran i perdran
contra La Pobla L1arga o El Pinós.
Hem baixat, peró ja tenim la oztava i
España s'ha c1assificat. Que més
volem?

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

Copies de format menut i de planols - Impremta rapida
Llibres de lectures recomades deis lES Joan Coromines i Ramón Cid

LA QUALITAT AL MILLÜR PREU

N o VA A D RE C; A: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tellfax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló
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La nova directiva del Benicarló es
presenta amb Tonín com a nou tecnic

esports@

16 C. A. BAIX MAESTRAT

L'EQUIP FEMENí DEL
BAIX MAESTRAT-CARNES
ROS MEDALLA DE BRON

ZE A LA LLlGA
AUTONÓMICA DE CLUBS

E
l Gaeta Huget, l' estadi
municipal d'atletisme
de Castelló acollí el

passat dia 17 de juny la Final
A del Campionat Autonomic
de Clubs, rebent la participa
ció deis sis millors equips del
País. S'adjudica la medalla
d'or I'equip del .. Castelló
Mislata, plata per alSitges
(Silos) i bronze el Baix
Maestrat-Carnes Ros.

Cal esmentar I'equip for
mat per les atletes de
Benicarló, les quals han
assolit el resultat més impor
tant de la historia del CA
Baix Maestrat a nivell de
clubs a la Comunitat
Valenciana: 100m.t. (3a)

Laura Esbrí (17"29 RC juve
nil i Mínima par al Ct.
Autonomic Absolut), javelina
(3a) Patricia Pérez (21,20 RC
juvenil), pes (2ay Nuria
Ballester (11,04), perxa (2a)

Yaiza Zaragoza, alc;:ada (3a)

Evelyn Flores, L1argada (4a)

Lucía Vicente, Disc (16a)

Mireia Escoda,
5.000m.marxa (3a) Leo
Roca, 200 m.1. (sa) Susana
L1uch, aOOm.1. (6a) Bea Sorlí,
1.500m.1. (3a) Rosana
Aragonés, 5.000m.1. (3a)

Merche Ruíz, 4x100m.1. (3a)

Patricia-Lucía-Nuria-Yaiza
4x400m.1. (3a) Susana
Laura-Evelyn-Bea (4'26"51
RC).

Guillermo Medina, José
Foix, Luís Roig. Jaime
Vilanova, Enrique L1uch,
Antonio Arnau, Vicente
Piñana, Germán Delshorts,
i Rubén Arnau.

L'entitat compta amb un
nou espónsor oficial que
sera el Restaurant Pizzería
'La Piazza', de la localitat
de Peníscola.

réixer davant de més de
300 joves que es van con
gregar a l'Auditori
Municipal de Benicarló, els
qui no van parar de corejar
el nom de Carballo, dema
nar-li autografs i sotmetre'l
a preguntes, moltes elles
relacionades amb la seua
vida privada.

Miguel Arnau, Polo, amb Tonín (esquerra) i Miguel Soriano (dreta)

Carballo amb I'alcalde de Benicarló, Jaime Mundo Foto I.Mateu

Blanes, i per I'encarregat
de relacions externes
d'ADO, Carlos Pérez, va
ser rebut en l'ajuntament
de Benicarló per I'alcalde,
Jaime Mundo, i pel director
de l'IES Joan Coromines,
institut que ha organitzat
aquesta visita, José Pérez.

El gimnasta va compa-

18t- i Francisco Maura. Els
secretaris tecnics esportius
seran els entrenadores
José Verge 'Choco', i
Antonio De La Haba.

El secretari del club sera
Ángel Bel, i el tresorer
Francisco Escura, amb
Daniel Olmos com a rela
cions públiques. Els vocals
del club seran: José Toledo,

16 KOSECKI MATEU

16 ISMAEL MATEU

L
'actual campió del
món en la modalitat
de gimnastica de

barra fixa, Jesús Carballo
Martínez, va visitar la ciutat
de Benicarló, la qual I'ha
anomenat embaixador
honorífic de I'esport beni
cariando als proxims jocs
olímpics de Sydney. "Sera
un gran honor represen
tar a una ciutat tan
encantadora i tan IIigada
a I'esport com és
Benicarló", comentava un
sorprés Carballo al veure
el calurós acolliment rebut
a la seua arribada.

Carbal lo, que va estar
acompanyat en tot moment
pel director Financer del
pla ADO, Ignacio García-

E
l CD Benicarló del
2001 va comenc;:ar ha
rodar de cara a la

campanya que ha de supo
sar el tornada la categoria
de regional preferent.

El president de ¡'entitat,
Miguel Arnau, va presentar
a la seua nova junta directi
va, la qual destaca per la
presencia de nombrosos
efectius, i per estar estruc
turada en diferents seccions.

A més a més van fer ofi
cial el fitxatge d'Antonio
Navarro Manzanares,
'Tonin', com a tecnic del
club per a afrontar el seu
ambiciós projecte de futuro

La parcelola económica
del club estara gestionada
pels vicepresidents Miguel
Soriano -expresident de I'enti-
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La Coral Polifónica Benicarlanda
a la segona Trobada de Cors

.16 P. S. LAINEZ

L
a coral Polifónica Benicarlanda
ha participat, el passat cap de
setmana 3 i 4 de juny, a la

Segona Trobada de Cors de ola
Comunitat Valenciana, celebrada a
Altea, Alacant.

Les dues jornades han resultat
molt intenses; el més destacat del dis
sabte va ser els petits concerts que
les diferents corals anaven donant
pels carrers i racons típics de la boni
ca localitat d 'Altea; la nostra actuació
va agradar molt, especialment el
"Scherzo Italiano", com ho van
demostrar els nombrosos aplaudi
ments del públic que hi havia per les
terrases i carrers, especialment

extrangers.
Vam comens:ar el diumenge can

tant al "Centro cultural de Altea la
Vella", les 25 corals participants, amb
un nombre aproximat de 700 cantai
res, vam montar I'obra "Vull", premia
da en el Primer Concurs de
Compocici'o coral de la Federació, i
d'interpretació obligada en esta troba
da, sota la direcció del propi autor.
Seguidament vam visitar "El Centro
Intermacional de Música Villa Gadea"
on hi havia una extraordinaria exposi
ció d'instruments antics d'arreu de
món.

Després de degustar una bona
paella, vam preparar el concert princi-

pal de la trobada en I'església parro
quial d'Altea. Totes les corals agrupa
des per zones vam oferir el nostre
repertori i com a c10enda el gran
esclat final; tots els coralistes pujárem
a I'escenari i interpretárem I'obra
"Vull". Va ser emocionant, el públic
que omplia el recinte, es va posar en
peu i aplaudia entusiasticament.

La Tercera Trobada li correspon a
Castelló, i en paraules del president
de la Federació, será Benicarló la que
I'organitzará com acte central de la
celebració del 50 aniversari del naixe
ment de la Coral Polifónica
Benicarlanda.

anaHsi musical
els 1O de la veu

per Adrián Esteller

Loise Lane, número 1 d'aquesta setmana

Loise Lane es va fundar el 20 de
Mars: de 1997, quan Amanda
Wray es va unir als altres com

ponets de la banda Lex Luthor.
Van quedar segons al concurs de

nous valors de rock organitzat per la
sala Jum.

En 1998 van guanyar el festival
Pop-Rock de palma de Mallorca, i
aconseguiren el primer 1I0c en el con
curs Directe a la fira (Barcelona
Nobembre 98).

Loise Lane practiquen un Rock
contundent on el seu so contrasta
amb la excelent veu d'Amanda, capas:
tant de esgarrar el timpan de I'oyent
com de ser tant dols:a com la mel.

El seu directe és brillant, desver
gonyit, agresiu com una excel·lent
posada en escena.

El seu estil ha evolucinat del Rock
fins el meta 11 , del metall cap a I'Hip
Hop. ElIs són els número 1 deis 10 de
la veu.

Aquests són els 10 de La Veu:
1 - Loise Lane - Soft Shagreen.
2 - Scorpions - Moment of glory.
3 - Joaquín Sabina - Rubia platino.
4 - Azuqita - Rubia platino.
5 - Tahures Zurdos - Mañana.
6 - Bajoqueta Rock - Juga al

tri nq uet.
7 - Luz - Quisiera ser y no puedo.
8 - Sopa de Cabra - Per no dir res.
9 - David Debaro - Que pena.
10 - Naciones Celtas 11 - Varios.

e s 1;'-1d.io c...._---~--:;..-:--_=,.:::=:::::=:..=::c:==-:~
Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotogratia

..A..."e..ci.ó .. ....~i.s
Tot tipus de tamanys. Tots els preus ¡a més us regalem el vídeo del vostre casament. lnformeu-vos

Pla~a del Mercat, 1 Benicarló Teléfan: 964471432
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Després de 30 anys, I'aparellador municipal es retira

Els funcionaris de l'Ajuntament van retre
homenatge José Antonio Mejías

Imatge de I'homenatge que van retre els seus companys a José Antonio Mejías

f6 ISMAEL MATEU

El benicarlando José Antonio
Mejías Esteller, tecnic apare
lIador municipal durant més de

trenta anys, s'ha jubilat, als seus 63
anys d'edat. Com mostra de la seua
estima i agra'¡'ment pels serveis
prestats a la casa consistorial, els
seus companys i amics li van rendir
un efusiu i emotiu homenatge.

Trenta-tres deis seus companys
es van donar cita al Restaurant El
Palleter de Benicarló, 1I0c on es va
realitzar el sopar homenatge, acom
panyat per la seua dona, Merche, i
pels seus cinc fills, en la que els
companys de Mejías el van obse
quiar amb diversos records. Una
placa recordat6ria, un rellotge, i un
album on van firmar tots els pre
sents, així com un ram de flors per a
la seua esposa, van ser els detalls.

No va voler faltar ningú a la cita, i
I'homenatjat es va emocionar en
diversos moments de la velada,
agraint la camaraderia i afecte

demostrat per aquells que han sigut,
durant la meitat de la seua vida, els
seus companys.

Eixida cultural a Castelló del Francesc Catalán

f6 C.P. M. FRANCESC CATALAN

Els alumnes del Catalán durant la sortida cultural que van realitzar a Castelló

A
fina,s del passat mes els
alumnes més menuts del CP
Mestre Francesc Catala van

fer la sortida cultural a Castelló que
tenien prevista fer-Ia a marr;: per6

degut a les festes de la Magdalena
van haver d'ajornar fins ara a maigo

De bon matí un centenar deis
nostres alumnes d'Educació Infantil
(3anys, 4 anys, 5 anys) i Educació

Primaria (primer i segon) acompan
yats pels seus tutors i altre mestres
de suport, van sortir cap al Planetari
de Castelló on van gaudir d'una pro
jecció astron6mica sobre l'Univers i
el nostre sistema solar adrer;:at a les
característiques d'aquests especta
dors escolars.

A mig dia tots plegats van anar al
paratge natural del Pinar per a dinar
i jugar una estona fins I'hora de
pujar al Teatre Principal per tal de
gaudir de la representació teatral:
"El flautista d'Hamelin" dins de la
campanya Teatre de I'associació·
Eina a I'escola.

A tots el va agradar la represen
tació i se ho van passar molt bé amb
aquest conte popular on fins i tot
algun mestre va haver de participar
com actor improvisat.

Als voltants de les sis de la ves
prada van arribar a Benicarló.
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Qissabt:e 24
9 hores

OBERTURA, V TR08ADASOLAR
19,30 hores

FESTA SOLAR DEL NOU MIL-LEN!
Espectacle Infal1til

"",R ECICLE.TA u

a carrec de Pallassos PeriH@ssos (Terrassa)
22 hores

.' GRUP DE MALABARlSTES
• MÚSICA

PER A U,NA TROBADA SOLAR
acarree d'HARIOISGORRI,

grup de Txalapartis de Navarra

diurnenge 25
9 hores

.. ;OBERTURA V TROBADA SOLAR
1'3 horas

CLOE:NDA OfICIAL
V TROBADA SOLAR

G última

Cartellera de Cinema Benicarló i Vinarós
del 23 al 26 de juny

Benicarló Vinaros 8
.J••J••~INE.\\A C:OLISEUM

STUATRT
LITTLE

STUART
LITTLE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
DiIluns

19:45 i 22:30

CAMPO DE
BATALLA

"LA TIERRA"
(Divendres

22:30
Dissabte

19:45 í 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
DiIluns

19:45 í 22:30

TANCATPER
VACANCES

e
O
¡-
lXJ
-<
m
en
-t
m
;C
m
O
e-G)

~
¡-

I


	LA VEU DE BENICARLÓ. ANY VI. NÚM. 241. 23 JUNY 2000
	Editorial
	El tema de la setmana
	Local
	Especial
	Opinió
	Societat
	Esports
	Cultura
	Societat
	Última


